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احلمد هللا رب العاملني محًدا كثًريا طيًبا كام حيب ربنا ويرىض،  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهللا ورسوله صىل اهللا  ال إ إال اهللاوأشهد أن 

ه وأصحابه وسلم تسليًام كثًريا إىل يوم الدين، ثم أما بعد    ...عليه وعىل آ

له املصنف بكتاب الغصب، وقبل احلديث  نف بوبهذا الكتاب الذي أورده املص

عن أحكامه، أريد أن تعلم أن أحكام هذا الكتاب هي من دقيق املسائل، وهي من املسائل 

واب : التي تصعب عىل كثري من طلبة العلم، لذا كان بعض مشاخينا يقول إن أصعب أ

غريه من املعامالت هو كتب الغصب، فهو أصعب من الربا يف الفهم، وأصعب من 

  .املسائل

وذلك ألن هذا الكتاب فيه تفريعات كثرية، وفيه كثري من املسائل املتولدة حتته، 

ولذلك فإن املرء إذا مل يضبط كليات هذا الباب، فلربام اشتبهت عليه املسائل، ومل حيسن 

  .ضبطه

  :كتاب الغصب، الفقهاء إذا أطلقوا الغصب فإهنم يتكلمون عن معنيني

حلدود، عندما يتكلمون عن حد الرسقة، يذكرون هناك أال قطع فتارة يف باب ا

بالغصب، ويقصدون بالغصب هناك يشء غري الغصب الذي يطلق يف هذا الباب أي يف 

ال عىل وجه  باب املعامالت، فالغصب الذي يذكر يف باب حد الرسقة، يعنون به أخذ ا

ًعا بالقوة، فهناك القهر واملغالبة، فمن أخذ من غريه ماًال عىل وجه املغال بة وانتزعه منه انتزا

  .يسمونه غصًبا، فإذا كان كذلك فال قطع فيه

ال عىل وجه اخلفاء من حرزه، فإنه يكون رسقة وفيه القطع   .وأما إذا كان أخذ ا
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يطلقون الغصب يف كتب الفقه عىل معنيني، معنًى يف الفقهاء إًذا أريدك أن تعلم أن 

ال عىل وجه املغالبة والقهر، وهناك معنًى آخر هنا يف هذا  د به أخذ ا كتاب احلدود واملرا

، كتاب الغصب هنا معناه أوسع بكثري من الغصب املذكور الباب وهو كتاب الغصب

ة، فالرسقة عندهم داخلة يف الغصب من هناك، فهنا يشمل أشياء كثرية جًدا، ومنها الرسق

  .حيث الباب يف املعامالت، وليست داخلة يف الغصب الذي هناك

ة هذه مرة أخرى، أن الغصب يف باب احلدود يقصد به  إًذا أريدك أن تنتبه للمسأ

مصطلح خمتلف عن الغصب يف باب املعامالت، فباب املعامالت أشمل، كام سأذكر لكم 

  .جًدا للغصب بعد قليل صور كثرية

ة األخرية كام سنتكلم يف تعريف الغصب، وما الذي يدخل فيه وما ال يدخل  املسأ

تني   :هو أن العلامء يف كتاب الغصب يتكلمون عن مسأ

ة األوىل ال الذي يكون مستحًقا للغري، بأن كان املرء قد أخذ : املسأ عني حكم ا

ال، عني معينة، فإذا  ال من غريه، شوف عني ا أخذ من عينه منه شيئًا، كمن أخذ منك ا

لف ماًال بغري وجه حق   .قلًام من غري وجه حق فإنه يكون غاصًبا، ويذكرون كذلك ما إذا أ

  :إًذا فالغصب يتكلمون فيه عن أمرين

ال بغري حق  عن أخذ العني واالستيالء عليها بغري حق، وعن إتالف العني أو ا

  .كذلك
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إًذا األمران كالمها، االستيالء عىل احلق، وإتالف احلق كليهام يتكلامن عنهام، ما معنى 

اإلتالف؟ رجل رأى آخر وعليه غرتة، كهذه الغرتة فمزق الغرتة، ما احلكم الذي جيب عليه 

ل ه أ ن تبحث؟ يف باب الغصبأل   .ف غرتته؟ أ

ه آخر إن فالن خرق  ولذلك طالب العلم إذا مل يفهم ما املراد هبذا الباب، قد يسأ

ة؟ يقول ما أدري، ما هو الباب الذي تبحث فيه؟ يقول ن أجد هذه املسأ ال : ثوب آخر، أ

  .أدري، إال إذا علم أهنم يبحثون مع الغصب حكم اإلتالفات

عد املتعلقة عندما يتكلم ر ن تصادم السيارات، القوا ن نجد أ جل مع آخر فيقول، أ

ن نجدها؟ بعض الناس يبحث عنها يف اجلنايات، ال دخل هلا يف  بالتصادم والضامن، أ

اجلنايات، ألن اجلنايات عىل البدل، وإنام التصادم بني السيارات، والتصادم بني الدواب، 

  .ها بالغصبوالتصادم بني السفن، إنام تبحث أحكام

إًذا كل املسائل املتعلقة باإلتالف تبحث أي يف كتاب الغصب، بمناسبته ألن 

لفها الغصب هو استيالء العني  قد تتلف وقد ال تتلف، فناسب أن تذكر حكم العني إذا أ

  .من ليس له حق اإلتالف، ومل يؤذن له باإلتالف

معرفة ما الذي حيويه الباب إًذا أريد قبل أن نبدأ بكالم املصنف ورشحه أن تعلم أن 

ة   .من املسائل املهمة، واألمر الثاين أن تعلم ما هو حمل بحث املسأ

ولذا كان املشايخ إذا أرادوا أن يستخربوا طالًبا أهو عامل أم ليس بعامل بالفقه ولو 

وه عن املسائل التي تورد يف غري مظنتها، فلو أراد أن يسأل عن باب الغصب،  ببعضه، سأ

لف لغريه شيًئا؟: يقول ن حكم من أ   أ
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فإن علم أهنا يف باب الغصب أو يف كتاب الغصب فقد أحسن، وكذلك األمثلة التي  

ن حكم التصويب هل هو جائز أم ليس بجائز ، ذكرناها قبل يف لو أن امرئ سأل آخر أ

ن حكم أن اخلمر جيوز رشهبا أو حيرم رشهبا، وحكم ختليلها يف  مذكور يف كتاب الصالة، أ

ن حكم األكل واألطعمة والوالئم وغريها يف  غري باب األرشبة، مذكور يف كتاب اجلهاد، أ

كتاب النكاح، هذه املسائل عن قصد أوردها العلامء يف غري حمل مل يفيدوها يف باب، وإنام 

نًا لباب وجود مناسبة، ولكي يكون الطالب يرجع ملسائل الفقه دائًام ويستذكر جعلوها ضم

  .ويقرأ ويدرس ويفهم

إًذا بعد هذه املقدمات الثالث، تفهم أمهية هذا الباب، فهذا الباب باب مهم جًدا، 

ال عىل وجه القهر بل هو أشمل من ذلك بكثري كام  وإياك أن تظن أن املراد به فقط أخذ ا

  .بعد قليلسيأيت 

  .إنه االستيالء: أوًال : نعم هذا التعريف هو تعريف للامل املغصوب، فقال

ال الذي للغري إذا كان  ال من الغري، أو منع ا عرب املصنف باالستيالء ليشمل أخذ ا

عندك، فهو يشمل االستيالء باألخذ ابتداًءا، فيكون ممتنًعا باالكتساب األول، وقد يكون 

ا باملنع، و ً ا باملنع، ظا ً   :ولذلك سأورد لكم صوًرا يعدها العلامء من الغصبقد يكون ظا

أول صورة كل من أخذ من  غريه ماًال عىل وجه القهر واملغالبة فهو غصب، وهذا 

ال   .واضح، كل من رسق من غريه ماًال فإنه يعترب غاصًبا هلذا ا

رسنا باألمس، ثم إن كل من أعار غريه عينًا، من باب العارية د: الصورة الثالثة

  .املستعري جحدها، فإنه يكون غاصًبا، أو نقل هبا فإنه يكون غاصًبا
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جاحد العارية، واملامطل بالعارية، يعني رفض أن يسلمها لصاحبها، حال املامطلة  إًذا

  .يكون غاصًبا

كرها فإنه يكون كذلك غاصًبا، الذي يلتقط  الذي أودعت عنه وديعة فجحدها أو أ

لقطة من األرض يف غري مكة، ألن مكة ال جيوز التقاط لقطتها، الذي يلتقط لقطة من 

  .األرض وحال التقاط اللقطة، مل ينوي تعريفها، فإنه يكون غاصًبا

وبعضهم جاوز ذلك إىل  إًذا صور الغصب كثرية جًدا، بعضهم أوصلها إىل عرش

صورة، من صور الغصب، من يمنع حقوق اآلخرين إال  ٢٠و ١٥أكثر، أوصلها إىل 

ال أعطيك حقك وال أوصلك حلقك، إال : بعوض، قد يكون الشخص موظًفا ما، فيقول

ال  ا، فحينئذ هذه الرشوة أو مكًثا أو سمه ما شئت من األسامء، هذا من ا بيشء تبذله يل أ

  .خذ حكم الغصب يف األحكام التي سنوردها بعد قليلالغصب، فيأ

االستيالء ليشمل أشياء كثرية، وليس : إًذا فتعبري املصنف رمحة اهللا عليه، بقوله

خاًصا باألخذ عىل وجه املغالبة، فقد يكون أخًذا وقد يكون ماذا؟ منًعا، فيكون أخذك 

ومرت معنا أمثلة قبل قليل  مأذون به لكنك متعٍد باالستيالء يف منع الرد لصاحب احلق،

  .عليها

، قوله عرًفا هذا القيد مهم جًدا مل؟ ألن األعراف »وهواالستيالءعرفا«: ثم قال الشيخ

أذون به، عىل سبيل  ختتلف من بلد إىل بلد يف يشء معني، فبعض الناس يظن أن هذا من ا

ه إذا فتح بيته فليدخل من شاء إىل البيت ، وليرشب ما شاء من املثال، بعض الناس عرفه أ

  .الطعام الذي فيه، ألن هذا الرجل رجل كريم
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ونعرف بحمد اهللا مازال هذا الطبع يف الكرم موجود عندنا، ويف كثري من الناس 

نية البي ت مفتوحة، فمن شاء دخل ورشب مما يوجد من يفتح بيته يف اليوم كله، وجيعل ديوا

  .من املطعوماتاملرشوبات وطعم مما يوجد 

هذا عرفه أن هذا ليس استيالء وال غصًبا، فنقول حينئذ مأذون به، كذلك القريب يف 

ه جيوز له  بيت قريبه، األخ أحياًنا قد يدخل بيت أخيه، والعرف الذي جرى بينه وبني أخيه أ

معينة جرى العرف به، فنقول أن هذا ال يسمى استيالء بغري وجه حق، أن يأخذ منه أشياء 

  .ألن العرف جرى باملساحمة به، وكذلك كل ما جرى العرف به، كل ما جرى به العرف

قد يكون العرف جرى من باب اليشء اليسري، من اإلذن به، عىل سبيل املثال، جاء 

ه رجل فقال ا عبد اهللا، إنني حينام أكون يف حلقة يا أمحد إنني أو ي: أن اإلمام أمحد سأ ا أ

الدرس ينتهي احلرب من حمربيت، قديًام مل يكن عندهم أقالم فيها حرب، وإنام القلم بجانبه حمربة 

  .كمثال الفنجال، فيجعل فيه القلم ثم يكتب منه

فينقيض حربي هل يلزمني أن أستأذن ممن هو بجانبي آلخذ من حربه؟ فقال : قال

ه متسامح به، جتد قلًام تأخذه من الورع املظلم، هذا  إن هذا: أمحد اليشء جرى العرف أ

أذون به،  وتكتب كلمتني أو ثالًثا جرى عرف الناس كلهم عىل أن هذا من املتسامح به وا

وال يلزم اإلذن، إًذا األشياء التي جرى العرف العام عند الناس هبا، ال يلزم اإلذن هبا، ألن 

دل عىل ذلك أو العرف اخلاص بني الناس، بخالف ما جيري به عرف العرف العام فيها ي

  .فيلزم اإلذن وإال فإنك حال استخدامك تكون يف حكم الغاصب أو تكون غاصًبا

ولذلك ليس كل ورع حسن، فإن من الورع ما يكون ورًعا مظلًام، ليس مرشوًعا كام 

  .تقدم معنا
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، طبًعا قول املصنف الغري »وهو االستيالء عرفا عىل حق الغري  «: ثم يقول الشيخ

يقولون هذا من اللحن الذي يقع فيه كثري من الفقهاء، وهو إدخال ال عىل غري، وغري ال 

  :يدخل عليها ال، ولذلك قال بعض النظام

ــتهر ــ ـــ ـــ ــ ــــا اشــ ــ ــــ ـــتعملت حلنًــــ ــ ـــ ـــ ــام اســـ ــ ــ ــــ ــــالنفر    وربــــ ـــ ـــ ــ ــداء بــ ـــ ـــ ــ ــ ـــري اقتــ ـــ ـــ ـــ ــل والغــ ــ ـــ ـــ ـــ   كالكـ

ـــو يل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــهإذ ال أرى يف النحــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــة    مزيــ ـــ ـــ ـــ ـــن غزيـــ ـــ ــ ــــ ـــــي مــ ـــ ــ ـــيوخ احلــــ ــــ ــ ـــ ــــن شــ ـــ ـــ   مـــ

ربام استخدمت الكل والبعض والغري، ألن هذا مما جرت عليه عادت الفقهاء، : يقول

وإن مل يكن فصيًحا عند مجاهري اللغويني، لكن جرى عرف فهذا من طريقة أهل الفن، قول 

  :انتبه معي: املصنف

عىل حق الغري يعني عرب املصنف باحلق : ، قوله»وهو االستيالء عرفا عىل حق الغري  «

ال، وما ليس بمتقوم، يشمل املتقوم وما ليس بمتقوم مًعا   .ليشمل ما كان متقوًما با

فهناك أشياء غري متقومة، لكن االستيالء عليها يسمى غصًبا، مثل ما مر معنا يف 

ه ال جيوز بيع الكلب، فال ايض الكلب، ففقهاؤنا يرون أ قيمة له، ومع ذلك فإن  الدرس ا

من غصب الكلب يأخذ حكم الغاصب، فيجب عليه بعض األحكام التي سنوردها بعد 

  .قليل

  .إًذا هذا قصد املصنف إًذا قول املصنف حق الغري يشمل املقوم وغريه

غري وجه حق، طبًعا مل يقل بغري وجه حق من : ، أي»عدواًنا«: قال: األمر األخري

اك يف األلفاظ فناسب أن يأيت بلفظ مرادف وهو العدوان، ألن املرء لكي ال يكون هناك اشرت

  .قد يكون مستوليًا عىل مال غريه بحق
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مثل احلاكم فإن من كان معًرسا جاز للحاكم بيع ماله، فإذا باع احلاكم مال امرئ  

از لكل شخص أن يشرتيه، فاحلاكم أو القايض قايض التنفيذ، والشاري ال يكونون ج

غاصبني للعني، ألهنم أخذوه بوجه حق، لتعلق حق اآلخرين به، ومثله يقال يف الرهن ويف 

  .غريه من احلقوق

د بالغصب هو االستيالء عرًفا عىل حق الغري  إًذا أدريك أن تعلم مما سبق، أن املرا

صورة من صور  ه القيود الثالثة إذا حتققت يف فعل أو يف منع واملنع عندهمعدواًنا، هذ

والكف فعل، فإنه يف هذه احلالة يسمى : الفعل، كام ذكره املوفق يف الروضة، يف الكف وقال

  .غصًبا

خص لكم شيئًا مهًام، هو يلخص لنا الباب  قبل أن نأيت لكالم املصنف أريد أن أ

مهم جًدا أن تعتنوا به، ما الذي يرتتب عىل غصب مال الغري؟ الذي بعده، وهذا التلخيص 

أو ما الذي يرتتب عىل االستيالء عىل حق الغري، إذا كان عىل وجه العدوان، ما الذي يرتتب 

  عليه؟

يرتتب عليه عند الفقهاء مخسة أحكام، وهذه اخلمسة أحكام انتبه إليها واعتني هبا، 

  .باب الغصب كاملة إذا حفظتها وعرفتها عرفت أهم مسائل

ال، جيب رد العني: أول هذه األحكام ه جيب رد عني ا   .أ

فكل من غصب أو استوىل عىل مال غريه، بغري وجه حق فإنه جيب عليه رده إذا كان 

  .باقًيا، ومهام كلفت قيمة الرد فإنه جيب رده، وإن كان بعيًدا، جيب أن ترده
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وهو ما ال قيمة له وال نفع : واحًدا فقط ال جيب رده، قالوا  ئًااستثنوا من ذلك شي

مباح، ما ال قيمة له لعينه، وال نفع له مباح، ألن هناك يشء ليس له قيمة لكن له نفع، وهو 

اح للذمي، فيجب رده، لكن ما الكلب، فيجب رده، واخلمر للذمي، فال قيمة له لكنه نفع مب

  .ال قيمة له وال نفع مباح فال يلزم رده

  .كمن استوىل عىل نجاسات: قالوا 

: يقولون نجاسات، وجد عند اآلخر نجاسات النجاسة ال قيمة هلا، وال نفع هلا مباح

ا تكلموا عن  إال أن يكون سجينًا فال يعني تسمد به األرض، فاألصل أال نفعله، ولذلك 

ا قال فقهاؤنا إن هلا نفًعا  جلد امليتة، جلد امليتة نجسة فال قيمة هلا، لكن هل هلا نفع مباح؟ 

ائعات، قالوا  زم رده، ومن إًذا يل: مباًحا، وهو أهنا بعد الدبغ تستعمل يف اليابسات دون ا

  .إًذا ال ترد: لزم الرد، ومن مل يقل ذلك قال: راعى هذا قال

ولذلك سبب اخلالف فيمن غصب جلدة ميتة ومل يردها، هو اعتبار هل هلا نفع أم 

  .ليس هلا نفع

ه جيب ايش؟ رد العني إذا كانت باقية   .إًذا األمر األول ماذا قلنا؟ أ

ه جتب عليه مؤنة الرد،: األمر الثاين ولو كانت مؤنة الرد أضعاف أضعاف قيمة  أ

رجل غصب من آخر ماًال ثم سافر به إىل بالد بعيدة، وهذا الذي غصبه : العني، صورة ذلك

منه قلم قيته مخس رياالت فقط، وإذا أراد أن يرسله من بالده البعيدة بالربيد إىل البالد الذي 

جيب : ريال، نقول ٥٠٠تكلف قد  غصبها منه، إىل صاحبها الربيد سيجد أن مؤنة الرد

ك غاصب ت الذي تدفع مؤنة الرد، أل   .عليك مؤنة الرد، أ



 

   
 

 

..................................................................................  

لو أن امرئ غصب خروًفا صغًريا أو تيًسا صغرية، فأدخله يف : مثال آخر، يقولون

ذلك أكل حتى كرب حجمه، أو كان عجًال ثم أصبح بقرة أو ثوًرا  غرفة باهبا صغري، ثم بعد

  .جيب رده: كبري احلجم، نقول

يا رجل صعب أخرجه لو أخرجته يضطر ذلك إىل أن : طيب جاء الغاصب، قال

ال  أكرس الباب وأهدم بيتي، نقول جيب عليك هدم الباب وكرس اجلدار إلخراج ا

ضعاف أضعاف قيمة العني املغصوبة، إًذا جيب املغصوب، جيب عليك أن ترده ولو كلف أ

رد العني إن بقيت، واألمر الثاين ماذا؟ مؤنة الرد جتب مؤنة الرد، ولو زادت عن القيمة 

  .بأضعاف كثرية

ه إذا ردت العني جيب رد نامئها، املتصل واملنفصل : األمر الثالث انتبهوا معي فيه، أ

سمنت جًدا، السمن هذا نامء متصل، جيب مًعا، رجل غصب من آخر شاة، ثم هذه الشاة 

رده معه، ما تقول ال سأرجعها لك صغرية أو عجفاء، نقول ال تردها كاملة، لو أن هلا نامًءا 

ألجل درها، احلليب ألجل اللبن، منفصًال مثل ايش؟ مثل خلنا نقول يف الشاة احلليب 

ايض أو األسبوع: نقول اضينييضمن قيمة اللبن عام احتلبه األسبوع ا   .يني ا

مرت تلك السنة، التمر الذي  رجل غصب من آخر أرًضا فيها عرش نخالت، فأ

عليها، أو الثمرة التي عليها تسمى نامء منفصل، فيجب عليه حينئذ أن يرها وأن يرد نامئها 

  .املنفصل

جبت مخسة، جيب عليه أن يرد اخلمسة، طيب  جبت، أ غصب شاة أو غصب بقرة فأ

، أو ذبحهم وأكلهم، عاش اثنني وثالث   .يدفع قيمتهم كام سيأيت بعد قليل ماتوا



 

  
 

 

...........................................................................  

ء كان النامء متصًال أو نامًء منفصًال    .إًذا جيب رد العني، ومؤنة الرد والنامء، سوا

ف ريا ة، رجل أخذ من آخر أ اجعلها : ل من غري وجه حق، قالانظروا هلذه املسأ

كرها، هذه األلف ريال أخذها وتاجر هبا، وتاجر وتاجر حتى أصبحت  عندك أمانة فأ

ا؟ ائة كاملة،  ف، كم يرد منها؟ ا للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ألهنا نامء  األلف مائة أ

ال ليس لك، وعملك فيه ال تقول  أستحق أجرة، ال منفصل وهو ربح التجارة، ألن أصل ا

ال  ت ظامل فيجب أن ترد ا ك ظامل، وليس لعرق ظامل أجر مطلًقا، فأ تستحق أجرة، أل

  .وربحه، إًذا هذه ثالثة أشياء

بع   .نقول إذ نقصت العني، وجب رد أرش نقصها: األمر الرا

املراد باألرش، أرش نقص العني أو العني، وجد فيها نقص بأن ذهب بعضها أو جاء 

، فيجب عليه أن يرد أرش النقص، من الذي يرد أرش النقص؟ الغاصب، عاهبافيها وصف 

إًذا يرد العني، ومؤنة الرد، ويرد النامء املتصل واملنفصل، وإن عيبت العني فإنه يرد أرش 

  .العيب، يرد أرش العيب

هذا العيب إما أن يكون يف صفتها أو يف عينها، فيجب رده، وأما  إن كان النقص يف 

ا ردها إذ سعرها ف ًفا، ثم  ال يلزم، يعني وقت ما غصب العني، كان قيمتها مخسني أ

ف، ،قول ال يلزم فرق ما بني السعرين، ألن  باألسعار قد انخفضت وصلت إىل ثالثني أ

العربة باألرش أرش العني والنقص فقط، دون أرش ماذا؟ دون أرش السعر، ألن املسعر 

-، فالسعر من اهللا عز وجل، فرق السعر من اهللا -ه وسلمصىل اهللا علي- اهللا كام قال النبي 

  .-سبحانه وتعاىل
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ا أريدكم أن حتفظوها معلش  ًضا، إًذا األربعة أ األمر اخلامس، الذي جيب رده أ

  .استحملوين

  األربعة ماهي؟

، ويرد مؤنة ردها، ويرد نامءها املتصل واملنفصل، ويرد أرش عيبها أو يرد العني

  .نقصها ال فرط نقص سعرها

ه جيب عليه أن يبذل أجرة العني عن مدة الغصب كلها، أجرة: األمر اخلامس   .أ

فمن غصب من غريه أرًضا، ثم ردها له بعد عرشين سنة، فإنه رشًعا جيب عليه أن 

ردها وأرشها وأن يدفع له أجر يعني أجرة املثل يف السنوات  يرد العني ونامءها ومؤنة

اضية كلها اضية كلها، عن السنوات ا   .ا

ولذلك أهيا األخ املسلم، قد يكون لك جار فتظلمه فتأخذ مًرتا واحًدا من جواره، 

يت بإثم عظيم، فإن من ظلم قيد شرب طوقه يوم القيامة  ك أ فوق اإلثم عند اهللا عز وجل وأ

اضية كلها، بسب ًضا أن ترد األجرة عن السنوات ا عة أراضني، فإنه إذا رددهتا جيب عليك أ

ام أن بعض الناس تعدى عىل طريق عام وأخذه يف بيته،  ولذلك تسمعون يف هذه األ

ت السنني، فأمر هبدم اجلدار  وأن يرجع  -كام سيأيت بعد قليل–اكتشف ذلك بعد عرشا

اضية عادة ويدفعها إما الطريق ألهله، وجيب عليه أن  حيسب كم مدة اإلجيار يف السنوات ا

للجهة العامة إن كان طريًقا، أو آلدمي لصاحب احلق اخلاص، إًذا مخسة أشياء جتب، جتب 

  .هذه األمور اخلمسة

  



 

  
 

 

  ....................................................ويلزم الغاصب رد ما غصب 

نا نقول إن العني إذا تلفت مل يلزم رد عينها وإنام هناك أمر سادس يكون بديًال  ، وهو أ

يبذل بدهلا القيمة، أي قيمة العني إذا تلفت وقت التلف، العربة بالتقييم وقت التلف، يعني 

، ثم كرب ثم أصبح ثوًرا كبًريا، ثم ذبحه فتلف،  نمت اشرتاها يعني غصب عجًال صغًريا

العني، فرتد القيمة وقت التلف، الذي هو وقت  ال يمكن رد: ذبحه وهو كبري، هنا نقول

النامء، إال أن يكون وقت التلف قد نقص، فتعطيه األكثر وقت الغصب أو وقت النامء 

  .وسيأيت ذلك من كالم املصنف

إذا عرفت هذه األمور الستة، فقد ضبطت يف اجلملة باب الغصب، باب الغصب 

ات معينة سيأيت بعد قليل منها عىل سبيل ضبطه يف اجلملة، باب الغصب ضبطته إال استثناء

املثال، نحن قلنا إنه يلزم اإلجارة فيام ال جيوز أخذ األجرة عليه مما ال يصح بيع عينه، 

فالكلب من غصب كلًبا لزمه رده وال جيوز أخذ األجرة عليه، وهكذا وسيأيت يف كالم 

  .املصنف، استثناءات ستأيت بعد قليل

ت بإذن اهللا عز وجل إذا عرفت هذه األمور اخلم سة والسادس هو البدل، فأ

  .ضبطت أهم املسائل املتعلقة بباب الغصب

  .نأيت لكالم املصنف وهو تطبيق عىل هذا الكالم فقط، جمرد أن نمر عليه مروًرا

  .»ويلزم الغاصب رد ما غصب بنامئه ولو غرم عىل رده أضعاف قيمته  «: قال

  :نعم هنا ذكر املصنف ثالث أشياء

مر األول الذي ذكرناه قبل قليل أوًال يلزم الغاصب رد ما غصبه، هذا هو األ: قال

  .وهو رد العني املغصوبة، هذا واحد



 

   
 

 

  ....... وإن سمر باملسامري بابا قلعها وردها بنامئه ولو غرم عىل رده أضعاف قيمته

ه أطلق قال ، هذا األمر الثاين الذي ذكرناه وهو النامء املتصل واملنفصل، "بنامئه" أل

النامء فيشمل النامء املتصل والنامء املنفصل، ألن هذا النامء ولو كان بفعل الغاصب فإن فعله 

ر له وال قيمة له وال أجرة له، فيكون تبًعا ألصله   .باطل، وال أ

، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، "ولو غرم عىل رده أضعاف قيمته": قال: األمر الثالث

ه تلزم الغا ال املغصوب، إًذا وهو أ صب مؤنة الرد، ولو كانت مؤنة الرد أضعاف قيمة ا

  .هذه ثالثة أشياء ذكرها املصنف يف مجلة واحدة

ت، أن  ت يف قراءتك كتب العلامء رمحة  اهللا عليهم خاصة املخترصا إًذا دورك أ

كل  تعرف أن لكل مجلة من هذه اجلمل قيد وأهنا منفصلة عن التي بعدها، لكن افهم تفنيط

  .واحدة منها

  .بدأ املصنف يذكر صوًرا عن مؤنة الرد سيوردها بعد قليل

يقول لو أن امرئ غصب مسامري، قدمًيا كانت املسامري كبرية جًدا، واملسامر يستخدم 

ت املرات، بل كان املسامر إذا أخذ يرضب ثم بعد  سنة يفك الباب، ربام كان  ٢٠عرشا

  .املسامر أغىل من الباب، ربام

املسامري كبرية جًدا، يعني هكذا امري قدًيا، تذكرون يف بيوتنا القديمة كانت فاملس

دقه يف بابه نقول جيب عليك أن تقلع  يكون رأسه، فمن غصب مسامًرا من غريه، ثم رضبه

  .املسامر، وأن ترد املسامر لصاحبه

  

  



 

  
 

 

  ...........................وإن زرع األرض فليس لرهبا بعد حصده إال األجرة

جيب عليك ذلك، ولو كان الباب : سيطيح الباب، نقول: يقول صاحب الباب

سيسقط ألن هذا من مؤنة الرد، فيجب رده، وهذا معنى قوله وإن سمر باملسامري باًبا، أكرر 

  .دائًام الفقهاء يف كل زمان يذكرون أمثلة متعلقة بزماهنم

دورنا الفقه ال يعني هو قديم نوعي، حادث اآلحاد، املسائل تتغري، باإلمكان الذي 

ا كان مرصًيا  قبلها املصنف بامئتي سنة، مل يرد هذه األمثلة أورد أمثلة أخرى، املصنف 

أمثلته أقرب لبيئته، الشاميون من أصحابنا يوردون األمثلة الشامية، الدجريي العراقي يورد 

لد من أمثلته، يف زممنا تغريت نرضب مثًال بالقلم بالربيد بالسيارة باألشياء األمثلة كل ب

  .املعتادة التي تكون عندنا فاختلفت األعراف

إًذا الذي نغريه األمثلة، وأما الفقه من حيث اجلنس واألصل فهو قديم ثابت، وأما 

ء فهمتها أ   .م مل تفهمهااآلحاد فهي الصورة التي تتغري ولذلك الصور أمرها سهل، سوا

زم القايض بردها أو هو أراد ردها، ما  يقول لو أن امرئ غصب أرًضا من غريه، ثم أ

  الذي جيب عليه؟

جيب عليه الرد هذا واحد، ليس فيها نامء، ألهنا مل يزرعها بعد، األمر الثالث أن هذا 

اهنا، األرض جيب عليه أن يدفع أجرهتا كذلك، وأن املؤنة ليس فيها مؤنة األرض يف مك

  .لكن قد يكون من مؤنة الرد إذا كان عليها البنيان فسيأيت يف كالم املصنف

الك األرض، »فليس لرهبا«فإن كان قد زرع األرض، : قال بعد حصه إال «أي 

ألن الزرع ليس نامًءا لألرض، : ليس له إال األجرة، وليس له أن يأخذ الزرع، قالوا  »األجرة

  .اء والسامد، فال يعد الزرع من نامء األرضالزرع نامء للبذر، وا وإنام



 

   
 

 

  ...وقبل احلصد خيري بني تركه بأجرته أو متلكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه

بخالف الصوف عىل البهيمة، بخالف الثمرة للشجرة، فثمرة الشجرة من نامئها، 

  .ك من الورقياتوأما الزرع، ألن الزرع هو الذي حيصد كالرب، والشعري، والربسيم وغري ذل

فإذا كان قد زرعها : وأما الزرع فإنام هو نامء البذرة ال نامء األرض، ولذلك قال

وحصد، فليس له إال األجرة أجرة مدة الغصب، شهر شهرين ثالثة أربعة مخسة، وليس له 

  .من الزرع يشء

ه نامء ملكه نامء البذر، وهو نتاج فعله هو   .الزرع يكون للغاصب، أل

يقول الشيخ لو أن هذا الغاصب لألرض إذا زرعها وقبل احلصاد، استطاع 

ت يا صاحب األرض خمري بني أمرين األمر األول : املغصوب منه أن يرد األرض، نقول أ

قي الزرع ولكن جتب عليك األجرة يف تفرة  قي الزرع أهيا الغاصب املعتدي، أ أن تقول أ

  .لألرضتأجري الب التأجري، فيكون من باب الغصب ويف فرتة اإلبقاء، فيكون من با

ء عمًدا أو من غري عمد-رجل أخطأ فزرع يف : أمثلة هذا كثرية جًدا، مثال ذلك - سوا

، فزرع يف أرض جاره، جاء جاره قال وقف هذه األرض يل ليست لك، نقول هذا حكمه 

يس كذلك   .حكم الغاصب، أ

صاحب : عليه، طيب يف زرع، نقولقضية اإلثم إذا كان متعمًدا ال تعمد ال إثم 

ت ابق زرعك، وإىل احلصاد وتعطيني : األرض خمري بني أمرين، إما أن يقول يا أهيا الرجل أ

متلكه بنفقته، أي : األجرة، أو صاحب األرض يأخذ الزرع، لكنه يدفع للغاصب ما عرب قال

لذي بذره به، وعوض مثل البذر، يعني قيمة البذر ا: بنفقة الزرع، ما هي نفقة الزرع؟ قال

  .لواحقه



 

  
 

 

زم بقلع غرسه وبنائه   ...............................وإن غرس أو بنى يف األرض أ

ة احلرث التي : مثل -أعزكم اهللا واحلارضين مجيًعا–اللواحق مثل السامد  احلرث، آ

ه هو الذي اعتدي عليه الك األرض أل   .حترث وهكذا، فهو خمري، واخليار هو 

شيخ، إن املرء إذا اعتدى عىل أرض غريه، ثم بنى فيه بناًءا بيًتا، أو غرس فيها يقول ال

، غرس أو بنى، فلام جاء صاحب األرض، فإنه الغاصب مأمور ما مل يرىض  شجًرا

  .له ثالث درجات: املغصوب، طبًعا سنأيت هبذا ثالث درجات، نقول

أريد أريض كام : يقولأن يكون صاحب األرض : احلالة األوىل التي أوردها املصنف

ا حر أريد أريض كام كانت، فحينئذ جيب عىل الغاصب، أن يقلع الغرس، وأن هيدم  كانت، أ

ًضا جيب عليه أن يسوي األرض، وأن يرد األرض كام كانت،  البناء، وأن يسوي األرض، أ

  .ال يردها حفر، ال يسوهيا كام كانت

تم تعرفون أن ا ها ثم عيبت األرض، أ ألرض إذا حفرت ببناء فإن بل إذا سوا

املشرتي الثاين يعتربه عيب، بخالف األرض البكر التي مل حتفر، ولو أعيبت بفعل األول بعد 

  .تسويتها، فيلزمه أرش نقصها

  .إذا كان صاحب األرض يريد األرض كام كانت، جاز له ذلك: إًذا احلالة األوىل

خذ البيت : ذي بنى البيتأن يتفقا هو وصاحب األرض، فيقول ال: احلالة الثانية

  .وخذ الشجر جماًنا، نقول جيوز، جيوز له أن يأخذه جماًنا مادام قد اتفقا عىل ذلك

وجيوز أن يصطلحا عىل مال، فيقول خذ البيت وخذ الغرس بثمن كذا، إما الثمن 

احلقيقي أو أقل، هلم اخليار، لكن الثاين والثالث من باب الصلح، فال بد من اتفاقهام عىل 

  .كذل



 

   
 

 

  ........................... حتى ولو كان أحد الرشيكني وفعله بغري إذن رشيكه

وأما إذا مل يتفقا فإن الغاصب أو املعتدي، يكون ملزًما بإزالة البناء وملزًما بإزالة  

الغرس من الشجر، دون الزرع، الزرع ال يزال وإنام خيري بام سبق كام ذكرناه قبل قليل، 

  .رض، أي بدفنها مرة أخرى، وإن وجد نقص فيدفع أرشهوملزم بتسوية األ

زم بقلع غرسه وبنائه  «: وهذا معنى قول املصنف  »وإن غرس أو بنى يف األرض أ

متى يلزم؟ إذا مل يرىض صاحب احلق، أو يصطلح بمعنى أصح، إذا مل يصطلح صاحب 

  .احلق، مع الغاصب بيشء إما جماًنا إبقاؤها أو بثمن

، يقول لو أن اثنني اشرتكا يف ملك أرض وهذه »كان أحد الرشيكني حتى ولو  «: قال

الرشكة تسمى رشكة األمالك، زيد وعمرو اشرتكا يف ملك أرض، ثم إهنام بنى أحدمها بدون 

  .مفرز ال مانعإذن الثاين، امللك مشاع، وقد يكون 

ت نملك أرًضا، يل النصف ولك النصف، ما  ا وأ هو ويش معنى املشاع واملفرز؟ أ

  .نصفي وما هو نصفك ال نعلم، هذا يسمى ملك مشاع

املفرز يل النصف الشاميل ولك النصف اجلنويب مثًال، هذا املفرز، يف امللك املشاع 

ت  مثال وهو األصل، لو أن الرشيك بنى األرض كلها، بناها حمًال جتارًيا أو بيًتا، نقول أ

ت غاصب جيب نزعه، لكن : ، وحينئذ نقولغاصب يف النصف الثاين، يف النصف الثاين، أ

ى، شوف طلب  ى، فنقوللو أن صاحب األرض طلب البناء ورشيكه أ يلزم : ورشيكه أ

ى رشيكه، فريفع القضاء فيلزم، فإن مل يفعل  البناء، جيب أن يكون طلب ابتداءً الرشيك ب ثم أ

وكان طبًعا فيها مصلحة االنتفاع من األرض، ثالث انتفعوا إال بذلك، وكانت األرض مما 

  .ال يمكن فرزه وقسمه فإنه يلزم بالبناء



 

  
 

 

  .................وأجرته مدة مقامه بيده وعىل الغاصب أرش نقص املغصوب .فصل

ة؟ ذكروها يف كتاب ن ذكروا هذه املسأ الصلح، ومل يذكروها هنا يف باب الغصب،  أ

تان متقاربتان، كل واحد منهام ذكرت يف    .باب خمتلف عن الثاينشوف مسأ

  .»فصل«: رمحه اهللاقال 

ًضا عىل الغاصب من األمور الزائدة عىل  نعم بدأ هنا يتكلم يف هذا الفصل عام جيب أ

  .األمور الثالثة السابقة

بع الذي ذكرنا قبل قليل  » ملغصوبوعىل الغاصب أرش نقص ا« : قال هذا األمر الرا

ه جيب عىل الغاصب أن يرد األرش، واملراد باألرش أرش نقص العني أو نقص  وهو أ

د باألرش أرش النقص يف الثمن، أو يف السعر، فإن هذا مغتفر، ألن السعر  العني، وليس املرا

قد تشرتي اليشء بثمن مرتفع  والثمن عند اهللا عز وجل، واملسعر هو اهللا عز وجل، ولذلك

  .وتبيعه بثمن منخفض

عن  -صىل اهللا عليه وسلم-الذي يسعر هو اهللا عز وجل، ولذلك هنى النبي 

ينا حكم التسعري يف بابه    .إن شاء اهللالتسعري، وسيأ

حال : وأجرته أي وأجرة العني، مندَة منصوب عىل احلالية، مدَة مقامه بيده، أي: قال

  .وبة يف يدهكون العني املغص

ومن حني يردها فحينئذ ال أجرة له، األجرة تقدر بامذا؟ بأجرة املثل، تقدر بأجرة 

املثل، كل سنة بأجرة املثل يف ذلك الزمان، حتى القلم له أجرة، من غصب من آخر قلًام، 

ه يؤجر يف السنة بكم؟ بريال، نقول   .هو كذلك أجرة، إذا كانت له أجرة: جرت العادة بأ

  .ري له عادة أن له أجرة يعطى األجرة بذلكفكل م جت



 

   
 

 

   ........................................فإن تلف ضمن املثيل بمثله واملتقوم بقيمته 

، أي تلفت العني فال يمكن أن يرد »تلف فإن«: يقول الشيخ وهذا هو األمر السادس

أو ُضمن املثيل بمثله، معنى ذلك يعني أن املوزونات  » ضمن املثيل بمثله «: العني، قال

واملكيالت عىل املشهور، نحن قلنا إن املثيل هو املزين واملكيل عىل املشهور، وأما عىل 

الرواية الثانية والتي عليها العمل والقضاء أن املثيل أوسع من ذلك، فيشمل كل ما أمكن أن 

ة يكون مثليًا، فاملصنوعات مثلية، وإن كان  املشهور ليست مثلية، ودائًام أكرر هذه املسأ

ا كانت الصناعة باآلالت جيعله مثيل، أما عند  كاللواقط هذه مثلية، فإن دقة الصناعة فيها 

  .املتقدمني فال يعرفون املثلية إال يف املكيل واملوزون

  .نحن نقول الفقه يتطور، وهذا من تطور القضية يف املثليات

الختالف يف ضابطه، يرد مثله، وال يلزمه أن يرد قيمته إال برىض إًذا املثيل عىل ا

  .ليعىل القيمة وإال رد املث الطرف الثاين، ال بد أ يتفقا

د باملتقوم غري املثيل مما له قيمة، ألن غري املثيل نوعان »واملتقوم«: قال إما له قيمة : املرا

 -أعزكم اهللا-يف كاملصنوعات ونحوها، وإما ال قيمة له مثل ما ذكرت لكم قبل قليل 

: الكلب واخلمر فإنه ال قيمة له، ليس مثليًا وال قيمة له، ولذلك فإن تعبري املصنف بقوله

فالعبارة  ،بلبان وغريهوغريه بقيمته، كام فعل ابن : ب من قول من قالأصو »واملتقوم بقيمته«

  .هذه أصوب وأدق

فاظه حمرتًزا هلا،  ولذلك فإن كثرة املامرسة لكتب الفقه، جتعل طالب العلم دقيًقا يف أ

كالمه كالم فقيه، إذ الفقيه : ال يلقي الكالم عىل هوامهه، ولذلك دائًام يرضبون املثل يقولون

دفها اختل معناهايزن    .كالمه، يعلم أحياًنا أن الكلمة  إذا غريها بمرا



 

  
 

 

ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة باألكثر من قيمته أو   يوم تلفه يف بلد غصبه

  .................................................................. وزنه واملحرم بوزنه

ت  ولربام ءة يف كتب املخترصا لو زاد حرًفا اختل املعنى واحلكم، ولذا فإن كثرة القرا

از األلفاظ جيكثرة العناية بإ: الدقة يف األلفاظ، األمر الثاين: تفيد أمرين، األمر األول

  .واألحكام

كلم عن املسائل البيانية، اآلن نتكلم عن البيان، فميزة  ا أ هذا غري املسائل الفقهية، أ

ئد بيانية لإلنسان منها ما خمترص ًضا وفوا ت الفقه أن فيها أغراض وأن فيها أن فيها أغرا ا

  .ذكرت لك قبل قليل

، العربة بيوم التلف ليس بيوم الغصب، فإن كانت »واملتقوم بقيمته يوم تلفه«: قال

القيمة يوم التلف أكثر من قيمة يوم الغصب، فإنه يلزمه ذلك وأما إن كانت أقل، فإن كانت 

أقل ألجل السعر فال يضمن، وإن كانت أقل ألجل العيب كاهلزال ونحوه، فإنه يدفع 

  .األرش

  .غصبه فيه، ألن هذا احلكم متعلق بهأي يف البلد الذي  »يف بلد غصبه«: قال

ا؟ لكي ينشط  نعم هذه فروع فقهية نمر عليها من باب التطبيق، أوردها املصنف 

عد  الست التي ذكرت يف أول الدرس، هنا فقط يذكر لك ذهن الطالب، هو أورد لكم القوا

  .تطبيقات، لكي تفهم القاعدة فهًام دقيًقا

يقول الشيخ إن من أخذ من غريه مصاًغا مباًحا، يعني حيل مباح، ألن املصاغ 

  .إما أن يكون مباًحا، وإما أن يكون حمرًماواملصنوع نوعان 

  



 

   
 

 

................................................................................  

ة، أو خاتم فضة إذا كان  املباح كمن أخذ من غريه حليًا من ذهب إذا كانت المرأ

لرجل، أو ما أذن به كمنطقة سيف، وقبضة سيف ونحو ذلك مما ذكر هناك يف كتاب اآلنية، 

عنده يعني امرأة أخذت هذه األشياء إذا كان احللياملصاغ مباًحا، ذهًبا أو فضة، فإنه إذا تلف 

من أخرى من غري إذهنا عقًدا، ثم انكرس عندها أو ضاع أو رسق فتضمنه هذه التي أخذته 

تضمنه بامذا؟ باألكثر من قيمته أو وزنه، ما : من غري إذن، هي التي تضمنه، فحينئذ نقول

  معنى ذلك؟

ة ذهبت أل خرى ومل الذهب إذا كان مصاًغا حليًا، يعني خلنا نعطيكم مثال، امرأ

ة مع بنتها أو مع أختها قد تأخذ جرت  جيري العادة بينهم أهنا تأخذ من حليها، قدر املرأ

العادة عرًفا أهنا تأخذ من حليها وتلبسه بغري إذن، فال يسمى ذلك غصًبا، لكن ذهبت 

لصديقتها وأرادت أن تأخذ من حليها من غري إذهنا لتتجمل به يوًما واحًدا، فأخذت من 

م لبسته، وعندما خرجت من وليمة النكاح، تفقدت هذا احليل فإذا به قد سقطت غري إذن ث

  .ُرسق أو سقط

ال من  هنا حكمها ماذا؟ غاصبة، ألهنا استولت عىل مال الغري بغري حق عدواًنا، ا

  .صور احلق، وال جيري العادة بأهنا جيوز هلا االستيالء عليه به عرًفاأجىل 

عقد؟ جيب عىل الذي يضمنه هذه التي استولت، وهي طيب من الذي يضمن هذا ال

ننظر تعال، هذا العقد : التي أخذته من غري إذن وتسمى غاصبة، كم تدفع القيمة؟ نقول

هو مصنوع وكم قيمته وهو وزن ذهب فقط، هذا معنى قيمة الذي أخذتيه ننظر كم قيمته و

  .الوزن من غري صنعة



 

  
 

 

...............................................................................  

ثم ننظر ما األكثر منهام، وحينئذ تلزم بالقيمة باألكثر من القيمة، باألكثر من القيمة 

هر والفصوص، يزيد  مصنوًعا أو بوزنه من غري صناعة، الذهب أحياًنا إذا كان فيه هذه اجلوا

ء يبقى رخيصقيمته مع أ   .ه وزًنا رخيص يف الرشا

ه وزن،  ة عندها عقد فيه فصوص، وتذهب لصاحب املحل هو سيشتيه عىل أ لو امرأ

ولن يشرتيه بقيمة املصنوع، فينظر كم قيمة الوزن الذي فيه ويشرتي منها هبذه القيمة، 

ه أي بقيمته لو والفصوص جماًنا، ال ننظر هلذا، ننظر لألغىل من وزنه هبذا التقدير، أو بقيمت

عر البيع، ما هو األكثر منهام فيقدر به حني ذاك، هذا املحالت أي بسيف بيع بالفصوص 

  .واحد

  .»وإن كان قد غصب ماًال حمرًما«: قال

ال املحرم أن يكون الرجل عنده الذهب يستعمله من االستعامل هذا مال حمرم  من ا

ة هلا حيل مل جتري  العادة باستعامله، تعرفون خرج قبل فرتة يف أحد حيل يستعمله، أو أن املرأ

البلدان يف وسط آسيا رجل فصل قميًصا من ذهب، فصل قميص كامل من ذهب، حيرم عىل 

ة أن يلبسا قميًصا من ذهب، ألن املرأة ال جيوز هلا أن تلبس من الذهب إال  الرجل وعىل املرأ

  .بلبسه فيحرم ما جرت العادة بلبسه ولو كثر، وأما ما مل جتري العادة

واب الفقه  ا أريدك أن تربط أ ن؟ يف باب اآلنية، انتبهوا دائًام أ كذا نص الفقهاء أ

  .بعضها مع بعض

  

  



 

   
 

 

  .............................. ويقبل قول الغاصب يف قيمة املغصوب ويف قدره

إًذا لو غصب هذا الشخص هذا املصنوع اليشء املحرم، أو رجل عنده حتفة، بعض 

اس يضع يف بيته حتفة من ذهب أو فضة يسموهنا فضيات، سؤال الذين حرضوا معنا الن

كتاب اآلنية أو باب اآلنية، ما حكم أن جيعل املرء يف بيته حتفة للزينة من الفضة أو من 

ال جيوز، ألن استعامل الذهب والفضة لغري حاجة ولغري احللية، ولغري : الذهب؟ نقول

ورشًبا، وال زينة عىل اجلُدر وعىل املكاتب، وبناء عىل ذلك من رسق النقد، ال جيوز، ال أكًال 

  حتفة من فضة من آخر يعترب رسق ذهًبا أو فضة ايش؟ حمرم االستعامل، ما الذي يرده؟

واملحرم بوزنه، إًذا يلزمه أن يرد الوزن، طبًعا إذا تلفت : انظر هنا ماذا يقول، قال

ب عليه أن يرد العني ال شك، لكن إذا تلتف العني فإنام العني، وأما إذا كانت العني باقية فيج

  .يرد ماذا؟ قيمة الوزن ال قيمة الصنعة

طل نتيجته   .ألن الصنعة هنا إنام هي ألمر حمرم، وإذا كان الغرض حمرًما أ

ة عند القضاء،  ة دائًام تكون عند االختالف، األصل أن هذه املسأ نعم هذه املسأ

كون عند القضاء، وإنام حيلها الناس فيام بينهم، ولذا قد يذهب لكن كثري من الصور، ال ت

ت الذي : لك شخص ويقول ة؟ كام سأرضب مثاًال هلا بعد قليل، فأ ما حكم هذه املسأ

تقدر، دائًام يأيت صاحب حمل ويذهب للمحل الذي مجبه، وحينئذ يأخذ منه شيئًا من غري 

ه يأخذ من غري إذنإذن،  ة حاسبة ومل جيد بينهم عادة أ ه، ثم يتلف ذلك اليشء ككريس أو آ

أو أي يشء من األشياء التي أخذها منه، فحينئذ يسمى ماذا؟ غاصًبا، فيجب عليه رد القيمة 

  .ألهنا تلفت

  .اختلفوا يف قيمة املغصوب ويف قدره: طيب انظر هنا ماذا يقول؟ يقول



 

  
 

 

...............................................................................  

ف، وجاء  جاء املغصوب منه قال هذا الكريس الذي غصبت مني وانكرس، قيمته أ

ا أعرف كرسيك قيمته  ٥٠٠ال ال ال قيمته : الثاين قال أو اختلفا يف قدره، الغاصب  ٥٠٠أ

ا أخذت منك فقط كريس واحد، واملغصوب منه يقول: يقول بل أخذت مني اثنني، إًذا : أ

  .ا يف القدر واختلفا يف القيمةاختلف

عندنا هنا قاعدة خذها يف الفقه كله إذا قيل والقول قول فالن، فاملراد حيث ال بينة، 

  .هذه هي القاعدة حيث ال بينة

ا قال ويقبل قول الغاصب، معناها إًذا حيث  لو كان هناك بينة فنعمل بالبينة، إًذا 

ا قاعدة موجودة يف الذهن، حيث ال توجد بينة إذا بينة، فالفقهاء ال يريدون هذه الكلمة ألهن

  .عربنا والقول قول فالن، إًذا عندما خيتلف املدعي واملدعي عليه ال توجد بينهم بينة

بت فال بد : قال ه منكر، واألصل مع املنكر، وأما من أ والقول قول الغاصب، أل

من إقرار وال شهادة أو قرينة عند  عليه من بينة، فال بد مع املثبت من بينة، فإذ مل توجد بينة

  .من يتوسع يف القرائن فإنه ال يقبل قوله بل القول قول الغاصب يف القيمة ويف القدر

ا قد غصبت منك : لكن لو اختلفا يف الرد، وهذه مل يوردها املصنف، قال نعم أ

غصوب منه، ال مل ترده يل، فنقول القول قول امل: كرسيًا ولكني قد رددته لك، والثاين يقول

ألن املغصوب منه متمسك باألصل، هنا االستمساك باألصل، فقد ثبت الغصب ومل يثبت 

  .فحينئذ القول قول املغصوب منهالنقل عنه، النقل عن األصل وهو الرد، 

  

  



 

   
 

 

وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو  ويضمن جنايته وإتالفه باألقل من األرش أو قيمته

  ........... الغاصب وإن علم اآلكل حقيقة احلال استقر الضامن عليهالكه ومل يعلم مل يربأ 

لف  ًئ لو أن امر: يقول غصب قنًا أو غصب هبيمة ثم إن هذه البهيمة أو القن، أ

: شيئًا، إًذا القول هو يضمن جنايته، الضمري هنا عائد للمغصوب كالقن ونحوه، قال

باألقل، ينظر ما هو األقل : ويضمن جنايته واإلتالف باألقل من األرش، أو من قيمته، أي 

  .ةمن األرش أو من قيمة  كامل هذا العني املغصوب

  .أرش النقص بينها، أو بني قيمة التالف كامل

الكه ومل يعلم مل يربأ الغاصب وإن  «: قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو 

  ما معنى هذا الكالم؟ »علم اآلكل حقيقة احلال استقر الضامن عليه 

ة الرد، نحن قلنا إن الرد واجب عىل الغاصب، طيب، لو أن  هذه تتعلق بمسأ

  .مل يرده بالتسليم، وإنام رده باإلباحة، انظروا معيالغاصب 

الرد عندنا رد بالتسليم وعندنا رد باإلباحة، الرد بالتسليم هو أن يعطيه : نعيد الرد

إياه، فيقبضه بيده، أو يقبضه بوكيل، هذا يسمى رد بالتسليم، فسلمه إليه، ال يلزم عند الرد 

وال يلزم نية القبض، بل بمجرد حيازته له  أن يعلم املغصوب أن هذه العني مغصوبة منه،

كذلك، بعض الناس قد يكون أخذ غرتة من شخص، والثاين غافل عنها، فأراد أن يرجعها 

ا قد غصبتها منك، أو يقول سقطت  له من  غري أن يعلم فيقول خذ هذه لك، وال يقول أ

ا ال بد من القبض ما منك، أو يضعها يف جيعله يقبضها بطريقة أو بأخرى، لكن جيعله يستلمه

ه قبض، حينئذ نقول برئت ذمته، إًذا ال يلزم فيها النية، وال يلزم هبا العلم بأهنا عني : حيكم بأ

  .مغصوبة

  



 

  
 

 

..................................................................................  

  ة؟عندنا ما يسمى باإلباحة، ما معنى اإلباح: النوع الثاين

ينا بالتفصيل عندنا اإلباحة صور كثرية، وذكرنا  إن شاء عن بعضها باألمس، وسيأ

  .يف الدرس القادم، عندما نتكلم عن اللقطاء وإحياء املوات وعن اهلبة وغريها اهللا

، وإنام إباحة للطعام، ليس متليًكا، وليس إقباًضا من صور اإلباحة اإلطعام، فاإلطعام

ا أن هذا ماله مل تربأ  ً الكه، فأكله ومل يُك عا إباحة فإذا قدم الغاصب الطعام املغصوب 

  .ذمته

رجل أخذ من آخر علبة حليب أو لبن أو علبة ماء أو غري ذلك من : صورة ذلك

ا جاء األكل قدمها له وفتحها وأعط أكوالت من غري إذن، أخذها من كيسه، ثم  اها إياه ا

لفها من : وقال ارشب، فرشهبا، نقول ك أعطيته إياها من باب اإلباحة، فأ مل تربأ ذمتك، أل

باب اإلباحة ال من باب التمليك، من باب اإلباحة ال من باب التمليك، فحينئذ ال تربأ 

  .الذمة

لو أعطاه إياه وقال هذا هو طعامك الذي أخذته منك، هذا هو علبة اللبن التي 

اء التي أخذهتا منك، ثم رشهبا بعد علمه برأت الذمةأخذهت   .ا منك، علبة ا

إًذا عرفنا اآلن أن الرد باإلباحة ال تسقط الضامن إال إذا علم قبل اإلتالف وهو قبل 

الك، لغري مالك األصل، لو قلنا قدمها لغري مالك األصل  ه قدمها لغري ا األكل، طيب لو أ

ه مغصوب، فال يشء عليه، وإن نفس احلكم، إن كان هذا الذي  قدم له الطعام، ال يعلم أ

ه مغصوب فعليه الضامن   .علم أ

  



 

   
 

 

.................................................................................  

رجل ذهب إىل الرب فوجد حوش غنم، فأخذ منه شاة وذبحها، ثم : صورة ذلك

اكم اهللا عىل هذه الكسب، بعض الناس يسميه الكسب، قدمها لضيوفه، وقال لضيوفه حي

، وأخذناه مغالبة، الضامن عىل من؟ مشرتكان  عىل هذا الغنم الذي كسبناه كسبًا وأخذناه قهًرا

، يضمن من شاء منهم، كالمها ضامن ويضمن الغاصبأصاحب الشاة خمري، يضمن اآلكل 

  .مبارش باإلتالف ألن كالمها مبارش، ذاك مبارش باألخذ واالستيالء وهذا

الكه الكه  أو  وهذا معنى قول الشيخ وإن أطعام الغاصب ما غصبه، حتى ولو 

ء كان اآلكل : لغريه، ومل يعلم مل يربأ الغاصب، تبقى ذمته وحده، قال وإن علم اآلكل، سوا

ال أو غريه، حقيقة احلال استقر الضامن عليه، فإن كان اآلكل هو صاحب  هو صاحب ا

ًضا  ه أكل ماله، وإن كان غريه فالضامن قد استقر عليه كذلك، فيكون أ ال فال ضامن، أل ا

  .نعليه الضام

ة؟ ولذلك إياك إذا علمت أن ماًال مستحًقا ألحد أن تأكل منه، حيرم  واضح املسأ

يس  م نوعان أ ال احلرا ال احلرام فهو الذي فيه التفصيل، ا ال املستحق، أما ا األكل من ا

  كذلك؟

ال نوعان: أعيدها دائًام أكررها لكم لو دخلنا يف املعامالت ونحن نقول ال : ا ا

ال لزيد أو لعمرو: وعاناملحرم ن ك تعلم بأن هذا ا ، ومال غري مال مستحق، بمعنى أ

ال الذي أخذ يف بيع  ال الذي أخذ من الرشا، وا ال الذي كسب من الربا، وا مستحق، كا

، أو يبيع خمدرات ونحو ذلك، فإنه يف هذه احلال يكون ماًال غري  املحرم، كمن يبيع مخًرا

  .مستحق



 

  
 

 

.................................................................................  

م دخول البيت الذي يكون  ؤه، وحرا م األكل منه، وحرام رشا ال املستحق حرا ا

  .مستحًقا فيه

ت جهاز  ت جهاز هاتف، تعرف بعض الناس ترسق اهلواتف، ثم يبيعها، رأ رأ

م  ؤه، حرا ه مرسوق، حرام رشا ه مرسوق ال تقل هاتف وتعلم أ ك تعلم أ استعامله، أل

ت آثم حكمك حكم  م استعامهلا، وأ ا علمت أن هذه العني مستحقة حرا اإلثم عليه، 

  .الغاصب، متاًما، ألن العني مستحقة، وغلبة الظن، تنزل منزلة اليقني

فإذا غلب عىل ظنك أن هذه العني مستحقة، فيحرم عليك أكلها، حيرم عليك 

ؤها، حيرم  ًضا استعامهلارشا   .عليك كراؤها، حيرم عليك أ

غلبت الظن كيف؟ بعض الناس عندهم حمل جتاري ويعلم أن بعض الناس من هيئته 

تف ألهنا أرسع  ه سارق هلا معروف، وخاصة باهلوا ومن سعره الذي يعرضه هلذه البضاعة، أ

ائة، % ٩٠: األشياء رسقة، صاحب املحل يقول ائة أ ٩٩با لكن ليس  ن هذا سارق،با

ال  ه لك، إًذا ا عندي بينة، نقول ال جيوز لك أن تشرتيه، إال أن تقول أعطني إثباًتا أ

  .املستحق ال جيوز

ال املحرم غري املستحق، هذا الذي فيه تفصيل : النوع الثاين هل جيوز أن تأكل ا

م أكثر من ماله احل: وخالف بني أهل العلم، وفقهاؤنا يقولون الل حرم من كان ماله احلرا

م من ايش؟ من الربا ومن الرشا، أكثر من النصف، فإنه  ال احلرا أكل طعامه، فإن كان ا

م، ال تأكل من طعامه، ومن كان دون النصف، فإنه جيوز مع الكراهة   .حرا

  



 

   
 

 

ومن اشرتى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغري وقلع غرسه وبناءه 

  ......................................................... رجع عىل البائع بجميع ما غرمه

ه جيوز مطلًقا لكنه خالف األوىل، مل ثبت، أن ابن مسعود  ريض اهللا -واألقرب أ

ا عبد الرمحن إن جارك هذا يأكل الربا، : دعاه جاره، فقال أصحاب ابن مسعود له -عنه يا أ

صل يف ذلك ما ثبت يف الصحيح من حديث عليه غرمه ولنا غنمه، واأل: فقال ابن مسعود

قدموا «: دخل فقال -صىل اهللا عليه وسلم-أن النبي  - اريض اهللا عنه-عائشة أم املؤمنني 

م أرى برمة عىل النار، الربمة: ، فقال، فأويت بأدم وخبز»يل طعاًما وهي القدر الذي يكون : أ

صىل اهللا عليه -رة، فقال النبي بىل هو طعام هو حلم تصدق به عىل بري: ضيق األعىل، قالوا 

نا ذلك عىل أن تبدل سبب امللك يقوم مقام تبدل ، فدل»هو عليها صدقة ولنا هدية«: -وسلم

ال   .سبب الذات، حل ا

ه  ال املحرم لعينه، السارق ال تدخل بيته، أل إًذا هذا التفصيل، فانتبه فرق بني ا

  .سارق، والغال كذلك مال مستحق وهكذا

ومن اشرتى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغري وقلع غرسه  «: قال

  .» وبناءه رجع عىل البائع بجميع ما غرمه

ة مبنية عىل ما سبق، نحن قلنا إن من غصب من غريه أرًضا أو اعتدى عىل  هذه املسأ

 أرض غريه، ثم بنى فيها بيًتا أو غرس شجرة أو شجر، فإنه يلزم إذا مل يرىض صاحب العني

  .اصطلحا عىل يشء جيب عليه أن هيدم البناء وأن يقلع الغرس وأن يسوي األرضواتفقا و

  

  



 

  
 

 

ة من باب الفائدة   .......................................................... :مسأ

قبل أن يرد العني املغصوبة، باع األرض لغريه، جاء واحد اشرتى أرض وعليها بناء، 

ا اشرتى األرض، واملشرتي هو الذي بنى إًذا املشرتي ظنه أن باٍن يف بل اشرتى أرًضا عفوً 

ملكه، مأذون له يف البناء، فجاء األصيل، فجاء األصيل فنقول حينئذ ما احلكم؟ جيب قلع 

  .الغرس وهدم البناء وتسوية األرض وترد األصل

البناء ويف يرجع عليه بقيمة ما خرسه يف : ويرجع املشرتي عىل البائع، بأمرين: نقول

ء التي بذهلا، كل املبالغ ترجع عليه متاًما   .الغرس، ويرجع عليه كذلك بقيمة الرشا

ة بس من باب الفائدة ال هنا مسأ ة يف ا ة، هذه مسأ ، ملن أراد أن يعلم هذه املسأ

  :املستحق إذا تردد بني مجاعة، مثل

بع، واخلامس والسادس إىل  رجل باع آلخر أرًضا، والثاين باعها للثالث، والثالث للرا

بت أمام القضاء فاسرتد األرض  ما شاء اهللا عز وجل، فجاء العارش فجاء صاحب احلق وأ

  العارش يرجع عىل من؟: منه، السؤال هنا

  :هناك قوالن

ه يرجع عىل التاسع، بالثمن، والتاسع يرجع عىل الثامن،  املشهور عند املتأخرين أ

ض أهل العلم، وقد كان يعمل به فرتة من الفرتات يف وهكذا إىل أن يرجع لألول، وقال بع

القضاء قبل نحو مائة سنة، أن األخري يرجع عىل األول، باملبلغ كله، األول باعها بامئة 

ه هو الظامل يرجع  ف يرجع عليه باأللف فيدفع األلف كاملة، واألول أل والتاسع باعها بأ

  .عىل كل واحد ويأخذ منه الفرق

  .وعىل العموم النتيجة واحدة وإنام الكالم يف كثرة الرجوعوهذا قول متجه، 


